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Respectful Parents, 

 

IJPS Administration and Teachers wish you to have a great time in your holiday and utilize every 

moment effectively.  We would like to request you to do the Holiday Independent Task and to 

submit it to the teachers at the first school day i.e. 11/1/2015. The tasks will have 20% of the 

assessment of term 1. Please use a booklet format to submit the Holiday Independent Task. The 

Holiday Independent Task will be uploaded online at the students` accounts by Sunday 

21/12/2014.  Additionally, we would like to request you to provide the following supplies for the 

second term. 

• Gr. 5-9  : 6 portfolios - White board thick markers - White-board thin markers. 

 

Wish to enjoy your vacation time and to use your time wisely.  

 

 
 

 ألعزاءأولياء األمور ا

  

 يطالع على المهام التعليمية التعيدة لطالبنا األعزاء. الرجاء االجازة سإن مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة تتمنى إدارة ومعلمي

مهام التعليمية لمعلم نه يجب على الطالب تسليم الأعالمكم إنود . إثراء معلوماتهجل أالطالب أداءها خالل اإلجازة من  يجب على

ن المهام التعليمية أكيد على أ. ونريد الت11/1/2914ق الثاني الذي يصادف يوم األحد الموافيام الفصل الدراسي أول أالمادة في 

لتزام بتسليمها لمعلم المادة. ونود من الطالب تسليم المهام التعليمية ول ، لذا يجب اإل% من تقييم الفصل الدراسي األ20ل تشك

ن المهام ستحمل على الموقع االلكتروني للواجبات المدرسية أب فتر المدرسي. كما ونحيطكم علما  على شكل ملف منفصل عن الد

 كحد أقصى. كما ونتمنى منكم توفير المتطلبات التالية للفصل الدراسي الثاني. 21/12/2014يوم األحد الموافق 

 .األبيض للوحقالم كتابة على اأو للفصل الدراسي الثاني )ملف اإلنجاز (    A4دفاتر كبيرة 6صف الخامس للتاسع: ن الم

 

 فيدةجازة سعيدة ومإمنى لكم قضاء نت
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Subject Holiday Independent Task 

English A: Choose one of the images below and write a short story about it. Your end product should be 

about 4-5 pages double spaced typed in Times New Roman 12 font. Make sure there is a title and 
your name appears on your work. Your work doesn’t have to be specifically about the image but 

use it as inspiration. 

 

Be creative with your work. There is no specific format but remember that all grammar and 
punctuation rules apply. Follow the stages of writing planning, drafting, revising, editing, and 

publishing. 

 
B. In a separate sheet of paper write all the following from your story: 

 Simple, Compound and complex sentences. 

 Types of pronouns 
 Types of Nouns 

 
 

Math Solve the attached sheets and submit it on 12/1/2015.. The worksheets can be downloaded from the 

Math Independent Task HW. 

Science Solve the attached sheets and you need to submit it on 15/1/15. 

In your Think central online resources , go to People in Science and gather information about Isaac 

Newton. Make your own  report of his inventions and laws , collect pictures and write in a form of 

a booklet about their impact in your daily life. 

Arabic  : أعرب الفقرة كاملة إعرابا متكامال 
صور اإلحسان على والديك أن تقول لهما قوال حسنا لينا مقرونا باالحترام والتعظيم مما يقتضيه حسن األدب ، وترشد إليه  من

 المروءة. 
كأن تقول : يا أبتاه !  أو يا والدي ! وال تدعهما بأسمائهما ، وال ترفع صوتك أمامهما ، وال تحدق فيهما بنظرك ، بل تنظر إليهما 

ف وتواضع . نظرة لطف وعط  
ومن صور اإلحسان أال تكلفهما بأشياء ال طاقة لهما باحتمالها ، فبعض الشباب يذكر والديه بالنعم التي يسعد بها أصدقاؤه من 

مال وجاه ، وما إلى ذلك من متع الدنيا ورغد العيش ، ويقارن حاله بحال بعض أقرانه ، فيجيش صدر أبيه ضيقا وضجرا ، ويمأل 
بذالن كل ما بوسعهما إلسعاد أبنائهم . قلب أمه حزنا وألما  وهما ي  

Non Arab: 
  ثم استخرج: شرة أسطر ععن اكتب عن حيوانك المفضل بما ال يقل 

Write about your Favorite Animal  Not less than ten lines then  find: 

كلمة بها ال الشمسية -                       مربوطةء كلمة بها تا                 -             اسم-  

كلمة بها ال القمرية -كلمة بها تاء مفتوحة                                       -             فعل  

 


